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Organitzacions
internacionals a les quals
Turquia pertany de ple dret

Banc Islàmic de Desenvolupament
Institució finan-
cera creada per
al desenvolupa-
ment econòmic i
social dels estats
membres i de les

comunitats islàmiques d’altres estats.
Sorgeix de les negociacions a la cime-
ra de la Conferència Islàmica de Jed-
dah (Aràbia Saudita) del desembre de
l’any 1973. Formalment inicia les seves
activitats a l’octubre del 1975.

Seu: Jeddah (Aràbia Saudita).
Membres: 50 estats.
Activitats: concedeix préstecs lliures

d’interès, fonamentalment destinats a
projectes d’infraestructura. També duu
a terme programes específics, com ara
els educatius, en estats no membres de
la Conferència Islàmica, i financia ope-
racions comercials entre els països
membres. 

Consell d’Europa
Fundat el maig del
1949, té l’objectiu
de potenciar el
progrés social,
els principis de la
democràcia parla-

mentària i el respecte als Drets Humans.
Seu: Estrasburg (França).
Membres: 40 estats. Turquia és mem-

bre des de l’abril del 1950.
Activitats: harmonitza, a través d’acords

i tractats internacionals, la normativa dels
estats membres en diferents àmbits. Des-
taca el Conveni Europeu per a la Pro-
tecció dels Drets Humans i les llibertats
fonamentals del 1950 (Conveni de Roma),
el qual té el seu sistema de garantia al
Tribunal Europeu de Drets Humans.

Cooperació Econòmica del Mar
Negre (CEMN)

Fundada el juny
del 1992 a inicia-
tiva de Turquia,
amb l ’object iu
d’augmentar la
cooperació políti-

ca, econòmica i cultural a les àrees dels
Balcans i del Caucas, sobre la base dels
principis recollits en l’Acta Final d’Hèl-
sinki. A llarg termini es preveu una zona
de lliure circulació de capitals, béns, ser-
veis i treballadors.

Seu: Istanbul (Turquia).
Membres: Albània, Armènia, Azerbaid-

jan, Bulgària, Geòrgia, Grècia, Moldova,
Romania, Federació Russa, Turquia i
Ucraïna. Observadors: Àustria, Egipte,
Eslovàquia, Israel, Itàlia, Polònia i Tunísia.

Activitats: diversos àmbits de coope-
ració (finances, intercanvi d’informació
estadística i econòmica, energia, trans-
port, telecomunicacions, turisme i medi
ambient). Projectes de connexió aèria,
de cablejat amb fibra òptica, d’inversió
en infraestructures i de participació en
contractes d’explotació petroliera.

Grup de Cooperació Econòmica D-8
El D-8 es forma a
iniciativa del, en
aquell moment,
primer ministre
turc Necmett in
Erbakan (islamis-

ta), com a resultat de la Conferència de
Cooperació per al Desenvolupament
celebrada a Istanbul l’octubre del 1996.
Formalment neix el 15 de juny del 1997
com a Declaració d’Istanbul, formulada
per la Cimera de Caps d’Estat i de
Govern dels estats membres. El propò-
sit és assolir una major cooperació
econòmica entre vuit països islàmics.

Seu: Istanbul (Turquia).
Membres: Bangladesh, Egipte, Indonè-

sia, Iran, Malàisia, Nigèria,  Pakistan i
Turquia.

Activitats: augmentar les transaccions
comercials entre els països membres i
el seu pes global en el comerç mundial. 

Organització per a a la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmic (OCDE)

Creada el 1961
en substitució de
l ’ O rg a n i t z a c i ó
Europea de Coo-
peració Econòmi-
ca (OECE), que

des del 1948 gestionava l’ajuda del 
Pla Marshall, l’OCDE té per objectiu el
creixement econòmic, l’augment del
benestar social i l’expansió del comerç
mundial.

Seu: París (França).
Membres: 29 estats. Turquia és mem-

bre originari.
Activitats: per tal de millorar les políti-

ques socials i econòmiques dels seus
membres, realitza informes anuals sobre
la situació econòmica de cada Estat
membre, els quals poden donar lloc a
recomanacions o decisions per part del
Consell.

Té més de 200 comitès i grups de tre-
ball encarregats de diferents polítiques
sectorials. Destaca el Comitè d’Ajuda al
Desenvolupament (CAD), el qual discu-
teix mètodes per augmentar l’efectivitat
de l’ajuda al desenvolupament dels paï-
sos industrialitzats.

Organització de Cooperació
Econòmica (OCE)

Const i tu ïda el
1985 com a suc-
cessora de la Coo-
peració Regional
per al Desenvolu-
pament, integrada

per l’Iran, el Pakistan i Turquia, al 1992
s’hi incorporen els altres set membres.

Seu: Teheran (Iran).
Membres: Azerbaidjan, Afganistan,

Iran, Kazakhstan, Kirguizistan, Pakistan,
Tadjikistan, Turquia, Turkmenistan i
Uzbekistan.

Activitats: els seus objectius són la
cooperació econòmica, tècnica i cultu-
ral i l’expansió del comerç a la regió.
També impulsa projectes industrials i de
transport, dels quals cal destacar la
construcció de carreteres i línies fèrries.

Redacció Fundació CIDOB

D-8

ECO
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Així mateix, treballa en l’eliminació de
les barreres aranzelàries. 

El 1992 s’acordà la fundació d’un banc
propi de desenvolupament i inversió
amb seu a Istanbul.

Organització de la Conferència
Islàmica (OCI)

Constituïda for-
malment el maig
del 1971 per deci-
sió de la Cimera
de Caps d’Estat
musulmans de

Rabat (Marroc) del setembre de 1969.
Seu: Jeddah (Aràbia Saudita).
Membres: 54 estats de població majo-

ritàriament musulmana. Palestina tam-
bé és membre de ple dret. La Repúbli-
ca Turca del Nord de Xipre té la condi-
ció d’observador.

Activitats: promou la solidaritat islà-
mica i la cooperació econòmica, social,
cultural i religiosa entre els estats mem-
bres. També coordina esforços per la
seguretat dels Sants Llocs i l’ajut al poble
palestí en la seva lluita d’alliberament
nacional. Coopera amb les Nacions Uni-
des en l’assistència a les comunitats
musulmanes afectades per guerres i
desastres naturals.

Organització per a la Seguretat i
Cooperació a Europa (OSCE)

L’OSCE és la ins-
titucionalització
de l’antic procés
CSCE (Conferèn-
cia de Seguretat i
Cooperació a

Europa) iniciat el 1973 com a instància
de col·laboració i diàleg entre l’Est i
l’Oest d’Europa. El 1992, la CSCE es
dota d’òrgans permanents i el 1994, a
la Cimera de Budapest, canvia definiti-
vament de nom.

Seu: Viena (Àustria).
Membres: 55 estats, incloent-hi els

EUA, Canadà, la Federació Russa i les
altres exrepúbliques soviètiques.

Activitats: els seus objectius, recollits
a l’Acta Final d’Hèlsinki del 1975, de for-
ma genèrica es poden formular de la
manera següent: el manteniment de la
seguretat a Europa, el respecte als Drets
Humans i la cooperació, entre d’altres,
en l’àmbit humanitari. Els últims anys
s’ha especialitzat en la supervisió de les
eleccions democràtiques i els acords de
pau a Bòsnia i Hercegovina, així com la
mediació en diferents conflictes regio-
nals (Nagorno-Karabakh, Txetxènia,
Macedònia o Kosovo).

Organització del Tractat de l’Atlàntic
Nord (OTAN)
Neix el 1949 com
a associació mili-
tar i defensiva
dins del marc de
la confrontació
bipolar.

Seu: Brussel·les (Bèlgica).

Membres: 19 estats. Turquia s’integrà
el 1952.

Activitats: després de la caiguda del
mur de Berlín, l’OTAN es planteja nous
reptes en matèria de seguretat i adop-
ta un nou concepte estratègic a la
Declaració de Roma del 1991. L’OTAN
pretén mantenir la capacitat defensiva
global –alhora que es redueix l’arma-
ment nuclear– i reafirmar el vincle trans-
atlàntic.

L’adaptació al nou context internacio-
nal de seguretat provoca un procés d’o-
bertura envers els antics adversaris del
Pacte de Varsòvia. El desembre del 1991
es crea el Consell de Cooperació de
l’Atlàntic Nord (CCAN) per acollir aquest
països.

El maig de l’any 1997, el CCAN és
substituït pel Consell d’Associació
Euroatlàntic (EAPC), el qual engloba
també altres membres de l’OSCE que
ja pertanyien a l’Associació per la
pau. Aquest procés culmina amb
l’adhesió d’alguns països de l’Euro-
pa Central i Oriental: Rep. Txeca,
Hongria i Polònia.

Altres organitzacions

Unió Europea (UE)

Acord d’associació amb Turquia
Turquia i la Comu-
nitat Europea sig-
nen un Acord
d ’ A s s o c i a c i ó
(Acord d’Ankara)
el setembre de

l’any 1963, que comença a ser efectiu
el desembre del 1964. Aquest acord
bàsicament suposa la preferència en la
importació de productes agrícoles turcs
i la convergència en tres fases de les
polítiques econòmiques i socials. La
possibilitat d’adhesió futura a la UE que-
da contemplada al preàmbul i a l’article
28 de l’Acord. El 1973 l’acord s’estén
als productes industrials. L’ajuda finan-
cera és suspesa després del cop militar
del setembre del 1980 i represa el setem-
bre de l’any 1986.

L’abril del 1987, Turquia demana for-
malment la seva integració a la Comu-
nitat Econòmica Europea. De llavors
ençà, la negativa a l’adhesió es justifica
mitjançant la necessitat de reestructu-
rar l’economia turca, millorar el respec-
te als Drets Humans i harmonitzar les
seves relacions amb Grècia. De fet, un
gran problema de cara a l’adhesió és
l’oposició frontal de Grècia a què es pro-
dueixi i que queda palesa en el constant
rebuig per part d’aquest país a l’apro-
vació d’ajuts econòmics de la UE a Tur-
quia.

El Consell Europeu de Luxemburg (12
i 13 de desembre del 1997), tot i que
confirma l’elegibilitat de Turquia i el fet
que li siguin aplicats els mateixos crite-
ris que als altres candidats, aplaça sine
die la possibilitat d’incorporació.

En paral·lel, el Consell acorda esta-
blir anualment una Conferència Euro-
pea que serveixi de fòrum de consul-
ta política entre la UE i els altres mem-
bres candidats, Turquia inclosa. En la
primera d’aquestes reunions, el 4 de
març del 1988, la Comissió presenta
una sèrie de propostes que mostren la
voluntat de preparar Turquia per a l’ad-
hesió, que són ratificades pel Consell
Europeu de Cardiff el 5 de juny del
1998.

A l’octubre del 1999 la Comissió
Europea proposa una nova estratè-
gia respecte Turquia: que aquest país
rebi l’estatut d’Estat candidat a l’ad-
hesió, encara que de moment l’ober-
tura de negociacions seguirà conge-
lada. La proposta ha de ser ratifica-
da pels Quinze a la cimera ordinària
del desembre a Hèlsinki. Per aques-
ta iniciativa Turquia aconsegueix
el suport polític de ser ja candidat,
però a la pràctica la seva situació no
canvia.

Unió Duanera amb Turquia
El març del 1995, i com a desenvolu-

pament de l’Acord d’Associació, es pac-
ta la Unió Duanera que entra en vigor el
primer de gener del 1996.

Unió Europea
O c c i d e n t a l
(UEO)
Establerta l’octu-
bre del 1954 a
partir del Pacte
de Brussel·les
signat el 1948, la

UEO és una organització intergoverna-
mental per a la cooperació europea en
l’àmbit de la defensa i la seguretat.

Seu: Brussel·les (Bèlgica).
Membres: 10 membres de ple dret:

Alemanya, Bèlgica, Espanya, França,
Grècia, Itàlia, Luxemburg, Països Bai-
xos, Portugal i Regne Unit. La resta
d’estats membres de la Unió Europea
són observadors.

Des del novembre del 1992, Islàn-
dia, Noruega i Turquia són membres
associats, als quals s’han afegit (el
març del 1999) Polònia, Hongria i la
Rep. Txeca i els és permès de parti-
cipar plenament en les activitats de la
UEO.

Com a partners associats hi ha:
Bulgària, Estònia, Letònia, Lituània,
Romania, Eslovàquia i Eslovènia. Total:
28 estats.

Activitats: la UEO, segons el Tractat
de Maastricht, elabora i executa les deci-
sions i accions relatives a la política de
defensa de la Unió Europea. Malgrat
això, també és un instrument de reforç
del pilar europeu de l’OTAN, la qual cosa
supedita la UEO a l’OTAN  i limita les
seves accions a les denominades “tas-
ques de Petersberg” (accions de resta-
bliment i consolidació de la pau, gestió
de crisi i protecció de les accions huma-
nitàries).


